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Συνθετικά συστήματα για πόρτες και παράθυρα

Εμφάνιση και λειτουργία – για μια ζωή
Όποιος σήμερα επισκευάζει, ανακαινίζει ή σχεδιάζει ένα νέο σπίτι, το κάνει με
διαφορετικές προϋποθέσεις απ’ ότι θα το έκανε πριν από μερικά χρόνια. Η έρευνα
και η εξέλιξη βελτίωσαν σημαντικά την τεχνολογία των κουφωμάτων, εξελίχθηκαν
οι διαδικασίες παραγωγής, έτσι ώστε σήμερα, άριστης ποιότητας κουφώματα να
μπορούν να αποκτηθούν σε προσιτές τιμές.

Τα κουφώματα είναι κυρίαρχα σχεδιαστικά στοιχεία

Ανακαίνιση σύμφωνα με το στιλ και επάξια της ζωής –
ο χαρακτήρας του κτιρίου διατηρείται

Καλύτερη θερμομόνωση
Οδηγεί άμεσα σε μειωμένα κοστολόγια
θέρμανσης, τα οποία αφ’ ενός επηρεάζουν
θετικά το πορτοφόλι σας και αφ’ ετέρου,
μέσω της μειωμένης εκπομπής ρύπων CO2,
προστατεύουν το περιβάλλον.

Όμορφος σχεδιασμός
Τα συνθετικά κουφώματα της Schüco
εντυπωσιάζουν με τη διαχρονική γραμμή τους
και τα λεπτά περιγράμματα των διατομών
τους. Δέχονται τις νέες μορφές έκφρασης
της αρχιτεκτονικής και τις κατευθύνουν με
συνέπεια. Με μεγάλο αριθμό έγχρωμων και
ξύλινων αποχρώσεων μπορούν να δώσουν
έμφαση όχι μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Ακόμη και η διαμόρφωση της πρόσοψης
κερδίζει απο την ποικιλία των χρωμάτων και
την πρόσθετη δυνατότητα να προσαρμοστούν
χρωματικά κάσα και φύλλο του κουφώματος.

Περισσότερη ασφάλεια
Το σπίτι σας θέλετε να είναι προστατευμένο,
οι αξίες σας πρέπει να είναι ασφαλισμένες.
Το κούφωμα αποτελεί σε διαρρήξεις συχνά το
αδύνατο σημείο για την εύκολη πρόσβαση των
διαρρηκτών. Με μοντέρνα τεχνολογία και τις
ανάλογες συνθέσεις νέων υλικών, αναπτύξαμε
ένα πρόγραμμα ασφαλείας, το οποίο μπορείτε
να προσαρμόσετε σύμφωνα με τις προσωπικές
σας απαιτήσεις ασφαλείας.
Υψηλή άνεση διαμονής
Καινούργια κουφώματα δημιουργούν επιπλέον
άνεση στην κατοικία αφού προσφέρουν μέσω
της κατασκευής τους και των υλικών που
χρησιμοποιούν μια πολύ αποτελεσματική
ηχομόνωση. Ταυτοχρόνως, ακόμη και με δυνατό
άνεμο, πολλαπλά επίπεδα στεγανοποίησης
κρατάνε απ’ έξω τον αέρα. Και η ιδανική
διαφάνεια των σημερινών μονωτικών
υαλοπινάκων οδηγεί σε μία ασύγκριτα μεγάλη
αξιοποίηση του φωτός.

Κατασκευή με μέτρο
Όλες αυτές οι απαιτήσεις προϋποθέτουν
απόλυτη ακρίβεια στη μέτρηση, την κατασκευή
και την τοποθέτηση. Διότι ένα σύγχρονο
κούφωμα πραγματοποιεί σήμερα περισσότερες
λειτουργίες και απαιτεί μαζί με τις μοντέρνες
κατασκευαστικές μονάδες και εκπαιδευμένο
ειδικό προσωπικό, το οποίο φροντίζει για την
κατασκευή του ως την τελευταία λεπτομέρεια.

Συνθετικά συστήματα για πόρτες και παράθυρα

Μετρήσεις με υπέρυθρη ακτινοβολία – θερμογραφήματα - δείχνουν
που ένα σπίτι χάνει ανεξέλεγκτα ενέργεια. Κόκκινο σημαίνει
θερμότητα, δηλ. απώλεια ενέργειας.

Μετά την προσεγμένη τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων
Corona CT 70, το θερμογράφημα αποδεικνύει το υψηλό ενεργειακό
όφελος (σύγκριση με διπλανή φωτογραφία). Η αρχική απώλεια
ενέργειας έχει αποτραπεί σχεδόν τελείως.

Schüco
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Συνθετικά συστήματα για πόρτες και παράθυρα

Schüco Corona CT 70
Ελκυστικός σχεδιασμός
Το καμπύλο περίγραμμα Softform 1 του
φύλλου Rondo μειώνει οπτικά τα εμφανή πλάτη
όψης των έτσι κι αλλιώς λεπτών διατομών. Τα
μόλις εμφανή παρεμβύσματα στεγανοποίησης
2 καθώς και η βαθιά θέση τοποθέτησης της
υάλωσης 3 τονίζουν ιδιαίτερα τη μορφή του
φύλλου.

6

2

Υψηλή θερμομόνωση
Η καινοτόμος τεχνολογία με 5 θαλάμους
μόνωσης 4 και ένα βάθος κάσας 70mm
φροντίζουν για εξαιρετική θερμομόνωση.
Δυο περιμετρικά επίπεδα στεγάνωσης 5 και
η βαθιά θέση των υαλοπινάκων φροντίζουν
επιπλέον για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
Υψηλής ποιότητας μονωτικός υαλοπίνακας 6
ελαχιστοποιεί τη θερμική διαπερατότητα με
αυξημένη διαφάνεια.
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Ανθεκτικά και φιλικά προς το περιβάλλον
Οι στιβαρές διατομές χάλυβα με αντιδιαβρωτική
προστασία 7 στην κάσα και στο φύλλο του
κουφώματος φροντίζουν για σταθερότητα,
ασφαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια
ζωής. Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, οι
χαμηλές εκπομπές ρύπων CO2 και η πλήρη
ανακυκλωσιμότητα είναι στοιχεία ιδιαίτερα
φιλικά προς το περιβάλλον.

4

70 mm

Φιλικά στο καθάρισμα
Λείες και ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες
επιφάνειες 8 , έχουν σαν αποτέλεσμα
τα κουφώματά σας, με ελάχιστο κόπο
καθαρίσματος, ακόμη και μετά απο χρόνια να
δείχνουν σαν καινούρια.
Schüco Corona CT 70 Rondo

Schüco Corona CT 70 Classic

Απολαυστική διαβίωση
Τα συστήματα στεγάνωσης με δύο περιμετρικά
παρεμβύσματα 5 και τις ειδικές ιδιότητες του
μονωτικού υαλοπίνακα προσφέρουν εξαιρετική
προστασία από ήχο, βροχή και αέρα. Σε
περίπτωση επιθυμίας σας, είναι εφικτή και
αυξημένη ηχομόνωση με ειδικό υαλοπίνακα 6 .

Schüco Corona CT 70 Cava

Συνθετικά συστήματα για πόρτες και παράθυρα

Schüco

Schüco Thermo 6
Έξι αεροστεγείς θάλαμοι εσωτερικά στο προφίλ
επιτυγχάνουν υψηλή θερμομόνωση η οποία
έως τώρα δεν ήταν δυνατή χωρίς δαπανηρά
πρόσθετα μέτρα. Με την αντικατάσταση των
παλαιών σας κουφωμάτων με νέα ενεργειακά
κουφώματα Schüco Thermo 6 θα έχετε μείωση
των ενεργειακών σας απαιτήσεων έως 29 %. Σε
μία συμβατική κατοικία μπορούν έτσι ετησίως
να εξοικονομηθούν έως 1226 λίτρα πετρελαίου
και να μειωθούν για το περιβάλλον 3.941
κιλά CO2 ανά έτος. Εκτός απο την εξελιγμένη
τεχνολογία των προφίλ, με τα κουφώματα
Schüco Thermo 6 απολαμβάνετε υψηλές
ηχομονωτικές ιδιότητες όπως και προστασία
από καιρικά φαινόμενα που οφείλονται στα
τρία ξεχωριστά επίπεδα στεγάνωσης. Οι καλές
θερμομονωτικές ιδιότητες μετατρέπουν τα
κουφώματα Schüco Thermo 6 σε κουφώματα
„άνεσης“ – μια και η εσωτερική θερμοκρασία
του κουφώματος, ακόμη και σε βαρύ χειμώνα,
δεν πέφτει αισθητά κάτω από τη θερμοκρασία
του δωματίου. Ρεύματα αέρος και υγροποίηση
υδρατμών αποφεύγονται μόνιμα.

1

Σύστημα προφίλ με
τεχνολογία 6 θαλάμων
και ιδανικές μονωτικές
ιδιότητες

2

Τρία επίπεδα μόνωσης
προστατεύουν ιδανικά
από αέρα, βροχή και ήχο.
Ασημί-γκρι παρεμβύσματα,
λευκά προφίλ για
διακριτική εμφάνιση

3

4

Λεπτά πλάτη όψης, ιδανική
εκμετάλευση φωτός
Το αυξημένο βάθος
διατομής προσφέρει
ασφάλεια και δυσχεραίνει
το έργο διαρρηκτών

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει η ασφάλεια:
Εκτός της μεγάλης αντίστασης που προσφέρει
το υλικό, τα κουφώματα Schüco Thermo 6
έχουν άξονα τοποθέτησης εξαρτημάτων
στα 13 mm, που επιτρέπει τη χρήση
αντιδιαρρηκτικών εξαρτημάτων. Όλα τα
στοιχεία εξαρτημάτων προστατεύονται από τη
διάβρωση και τη ρύπανση, χάρη στο κεντρικό
παρέμβυσμα.
Ενέργεια
• Κατασκευή προφίλ με βελτιστοποιημένη
γεωμετρία θαλάμου και πλάτος πλαισίου
82 mm, για μέγιστη θερμομόνωση
• Τιμές Uf από 1,0 έως 1,1 W/(m²K)
• Το 8 mm „πάτημα“ του φύλλου στην
κάσα, ελαχιστοποιεί την απώλεια
θερμότητας στην περιοχή της περιμετρικής
συγκόλλησης της υάλωσης
• Δυνατότητα τριπλής υάλωσης, πάχους
έως 52 mm
• Εξαιρετική θερμομόνωση, χάρη στο
προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες
μεσαίο παρέμβυσμα

1

2
2
3

2

4
82 mm
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Συνθετικά συστήματα για πόρτες και παράθυρα

Schüco Alu Inside
Οι επτά κλειστοί θάλαμοι εντός του προφίλ, έχουν υψηλότατες θερμομονωτικές ιδιότητες,
οι οποίες ήταν αδιανόητες έως τώρα χωρίς πρόσθετα δαπανηρά μέτρα. Η πατενταρισμένη
συνδυαστική κατασκευή από αλουμίνιο και συνθετικό υλικό PVC, κάνουν τα προφίλ
τόσο άκαμπτα σε σχέση με τα συμβατικά προφίλ, που η χρήση χαλύβδινου οπλισμού
δεν κρίνεται απαραίτητη. Η αποφυγή αυτών των θερμογεφυρών αυξάνει σημαντικά την
μονωτική απόδοση του κουφώματος.

1

Σύστημα προφίλ 7 θαλάμων με υψηλότατες
μονωτικές ιδιότητες με Uf έως 0,76 W/(m²K).

2

Εφυής κατασκευή: Πλαίσιο χωρίς χάλυβα
για αποφυγή θερμογέφυρας και δυνατότητα
ανακύκλωσης έως 100 %. Για πρόσθετη
θερμομόνωση χρησιμοποιούνται αφρώδη
μονωτικά υλικά

3

Τρία επίπεδα στεγάνωσης προσφέρουν
ιδανική προστασία από αέρα, βροχή και ήχο.

4

Λεπτά πλάτη όψης για μέγιστη εκμετάλευση
του φωτός

5

Η γεωμετρία φύλλου Classic με τις
ξεκάθαρες και διαχρονικές γραμμές πληροί
τις απαιτήσεις μοντέρνας αρχιτεκτονικής.

6

Μεγάλη στατική ασφάλεια λόγω
συνδυαστικής τεχνολογίας με αλουμίνιο.

7

Το αυξημένο βάθος διατομής προσφέρει
ασφάλεια και δυσχεραίνει το έργο
διαρρηκτών
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Σύστημα Κουφωμάτων Schüco Alu Inside

Ενεργειακές απαιτήσεις πρίν και μετά την αντικατάσταση των κουφωμάτων
Ενεργειακή απαίτηση μετά
196 kWh/(m2·a)
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κατοικίας μετά
«Ενεργειακή απόδοση»
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Ενεργειακή απαίτηση πριν
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«Ενεργειακή απόδοση»
332 kWh/(m2·a)

Παράδειγμα: Συμβατική κατοικία δεκαετίας 1980
Για μια μονοκατοικία με περ. 148 m² κατοικήσιμης επιφάνειας και μια επιφάνεια παραθύρων με περίπου 20 m², αυτό σημαίνει
εξοικονόμηση καυσίμου περ. 33 % ή 1.441 λίτρα πετρέλαιο ανά έτος.

Συνθετικά συστήματα

Χαμηλό κατωκάσι Schüco
Οι πόρτες είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ εξωτερικού
και εσωτερικού χώρου – μέσω αυτών εισερχόμαστε σε
σπίτια, διαμερίσματα, μπαλκόνια, βεράντες και κήπους – με
περισσότερη ή λιγότερη άνεση. Το χαμηλό κατωκάσι δίνει την
δυνατότητα σε εσάς, στα παιδιά σας και στους καλεσμένους
σας, να περνάτε απρόσκοπτα από μέσα προς τα έξω, χωρίς
κάποιο ενοχλητικό εμπόδιο, που μπορεί να σκοντάψετε. Τόσο
εύκολο και πρακτικό, που κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι,
άνθρωποι με περιορισμένες κινητικές δυνατότητες αλλά
και παιδιά να μην θέλουν να τους λείψει πλέον αυτή η
άνεση. Το χαμηλό κατωκάσι κατασκευάζεται από ένα ειδικά
εξελιγμένο, υψηλών αντοχών, συνθετικό υλικό. Αυτό το υλικό,
συνδυαζόμενο με μια τεχνολογικά εξελιγμένη κατασκευή, σας
προσφέρει πρόσθετη θερμομόνωση και έτσι εξοικονόμηση
ενέργειας.
Μέσω της υψηλότερης επιφανειακής θερμοκρασίας
(στο κατωκάσι) μειώνεται σαφώς το ρίσκο δημιουργίας
συμπυκνωμάτων από την υγρασία στο χώρο. Δάπεδα, όπως
παρκέ και μοκέτες που εφάπτονται με το κατωκάσι, θα σας το
ανταποδώσουν με μια μεγαλύτερης διάρκειας ζωή.
Για χώρους εισόδου/εξόδου με υψηλή κίνηση σας προτείνουμε
το χαμηλό κατωκάσι από θερμοδιακοπτόμενο αλουμίνιο.

Schüco Corona CT 70, κεντρική
είσοδο με χαμηλό κατωκάσι που
ανοίγει προς τα έξω.

Schüco Corona SI 82, κεντρική είσοδο
με χαμηλό κατωκάσι που ανοίγει προς
τα μέσα.

Schüco
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Συνθετικά συστήματα για συρόμενα κουφώματα

Αναζωογονήστε την καθημερινότητα και
ζήστε τη Φύση από κοντά ...
Η επιθυμία για διαφάνεια και φρεσκάδα, για ένα προσωπικό σημείο ανάπαυσης στον
κήπο ή την θέα προς τον ορίζοντα που παρουσιάζεται από το roof garden – κάθε
άτομο έχει το δικό του όνειρο, όταν κοιτάζει έξω από το παράθυρο. Μπαλκόνια,
βεράντες και αίθρια είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της εργασιακής καθημερινότητας και
της ζωντανής χαλάρωσης. Και ποιός δεν θα επιθυμούσε με καλό καιρό, να μπορεί να
εξαφανίσει τα όρια του δωματίου με μερικές απλές κινήσεις!

Εκπληρώστε τα όνειρά σας.
Με τις συρόμενες πόρτες της Schüco μπορούν να πραγματοποιηθούν σχεδόν όλες
οι ιδέες για την κατοικία σας. Χωρίς ενοχλητικές πόρτες που προεξέχουν στον χώρο,
χωρίς φύλλα κουφωμάτων που κλέβουν πολύτιμο χώρο. Χωρίς καθόλου κόπο, μια
γυάλινη επιφάνεια γλιστράει στο πλάι και εξαφανίζει τα όρια ανάμεσα σε εσωτερικό
και εξωτερικό χώρο.

Συνθετικά συστήματα για Συρόμενα κουφώματα

Schüco

… με Schüco VarioSlide

Καλαίσθητο προφίλ με λεπτά
πλάτη όψης

Χειρολαβή για το Schüco VarioSlide, για ανοιγόμενη και συρόμενη λειτουργία

Τα συρόμενα παράθυρα
και πόρτες Schüco VarioSlide σας προσφέρουν ένα
ευχάριστο αίσθημα διαμονής.
Ανοίγονται εύκολα και
γρήγορα χαρίζοντας σας
την αίσθηση του «μεγάλου
χώρου». Οι λεπτές εμφανείς
επιφάνειες επιτρέπουν
μεγάλες επιφάνειες υάλωσης
αφήνοντας άπλετο φως στην
κατοικία σας. Αποτελούν
ιδανικό σύνδεσμο μεταξύ
της κατοικίας και του κήπου
αλλά έχουν ερεθίσματα και
ως διαχωριστικά στοιχεία
ανάμεσα σε δωμάτια, χωλ και
φουαγέ.

Τα συρόμενα στοιχεία του
κουφώματος, χάρη στα
εξελιγμένα και δοκιμασμένα
εξαρτήματα, είναι ανθεκτικά
στο χρόνο και απαιτούν
ελάχιστη συντήρηση. Οι
χειρολαβές είναι ταυτόχρονα
όμορφες σχεδιαστικά αλλά και
εύκολες στη χρήση.

Schüco VarioSlide –
Ενδιαφέρουσα και
οικονομική λύση
• Πολυθαλαμική κατασκευή
με ιδιαίτερα λεπτά πλάτη
όψης
• Χρωματισμός – μεγάλη
ποικιλία για προσωπικές
επιλογές
• Ενδιαφέρουσες επιλογές σε
σχεδιαστικές λαβές
• Χρήση θερμομονωτικής
υάλωσης έως 28 mm
• Ευκολοκίνητα εξαρτήματα
μηχανισμού με διπλά
ράουλα που σύρονται πάνω
σε αντιδιαβρωτικό οδηγό
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης
σήτας
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Συνθετικά συστήματα για συρόμενα κουφώματα

... με Schüco EasySlide

1

3

1

Το θερμοδιακοπτόμενο
κατωκάσι αποτρέπει το
φαινόμενο «κρύων ποδιών»
στο ύψος του δαπέδου

2

Χαμηλό κατωκάσι για
μεγάλη άνεση και κατοικία
χωρίς εμπόδια

3

Λεπτά εμφανή πλάτη σε
μεγάλα μεγέθη φύλλων, για
μέγιστη διαφάνεια

2
1

Κομψή, φωτεινή αρχιτεκτονική υάλωση – με το
Schüco EasySlide ανοίγονται νέες προοπτικές
για το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Η πρόσβαση
στο μπαλκόνι, τη βεράντα ή τον κήπο μέσω
της Ανασηκούμενης-Συρόμενης πόρτας γίνεται
σχεδόν αθόρυβα και πανεύκολα. Απολαύστε μια
ανοιχτή, ευάερη δροσερή ατμόσφαιρα αιθρίου
στο σπίτι σας καθώς και την απρόσκοπτη
πρόσβαση προς τα έξω.

Με προσεγμένα πολυθαλαμικά συνθετικά
προφίλ, με βάθος διατομής από 70 χιλιοστά
και υψηλής ποιότητας μονωτική υάλωση, το
Schüco EasySlide επιτυγχάνει εξαιρετικές
τιμές θερμομόνωσης. Το κατωκάσι της
Ανασηκούμενης-Συρόμενης πόρτας είναι έτσι
κατασκευασμένο, ώστε να δημιουργείται
μια θερμοδιακοπή μεταξύ εξωτερικού και
εσωτερικού χώρου. Ζώνες „κρύων ποδιών“
μπροστά στο κούφωμα αποτρέπονται έτσι
αποτελεσματικά. Ένα καινοτόμο σύστημα
στεγανοποίησης με τρία επίπεδα στεγάνωσης
εξασφαλίζει μέγιστη στεγανότητα από δυνατό
αέρα και βροχή καθώς και ιδανική ηχομόνωση.
Επίσης το δοκιμασμένο σύστημα κλειδώματος
ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον
αφορά την αντιδιαρρηκτική αντοχή έως την
κατηγορία αντίστασης RC 2 (Resistance
Class 2).

Συνθετικά συστήματα για συρόμενα κουφώματα

Schüco

… με Schüco ThermoSlide
1
1

3
Θερμική αποσύνδεση
αποτρέπει θερμογέφυρες
2 Χαμηλό κατωκάσι
για μεγάλη άνεση και
απρόσκοπτη διαμονή
3 Λεπτή κατασκευή
με μεγάλα μεγέθη
φύλλου εξασφαλίζουν
τη μεγαλύτερη δυνατή
φωτοπερατότητα
4 3-πλή θερμοδιακοπή στο
κατωκάσι αποτρέπει «κρύες
ζώνες» στην περιοχή των
ποδιών
1

3

2
1
2
4

4

Περισσότερο φως και χώρος για ευχάριστη
διαμονή
Εξοικονόμηση ενέργειας δεν σημαίνει μόνο
να κάνουμε κάτι για την προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά και εξοικονόμηση
χρημάτων – και αυτό είναι, έναντι των γρήγορα
αυξανόμενων κοστολογίων ενέργειας, προς το
συμφέρον κάθε ιδιοκτήτη κατοικίας.
Με μελετημένα πολυθαλαμικά συνθετικά
προφίλ από συνθετικό υλικό, με βάθος διατομής
82 χιλιοστά και υψηλής ποιότητας τριπλή
υάλωση, το κούφωμα Schüco ThermoSlide
επιτυγχάνει θερμομονωτικά δεδομένα που
ξεχωρίζουν και φτάνουν έως το επίπεδο
καταλληλότητας για ενεργειακά αυτόνομες
κατοικίες (Uw≤0,8 W/(m²K)).
Αυτό σημαίνει υψηλή άνεση διαμονής σε ένα
ευχάριστο και άνετο κλίμα χώρου που επιπλέον
εξοικονομεί πολύτιμη ενέργεια και μειώνει
τα υψηλά κοστολόγια. Και αυτό όχι μόνο στις
κρύες ημέρες, αλλά και το καλοκαίρι. Επειδή
έτσι η ζέστη παραμένει έξω και ενδεχόμενα

κοστολόγια κλιματισμού μειώνονται σημαντικά.
Ιδανική άνεση διαμονής και τεράστιες
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας –
δηλαδή ο τέλειος συνδυασμός. Το τριπλά
θερμοδιακοπτόμενο κατωκάσι αλουμινίου
της Ανασηκούμενης-Συρόμενης πόρτας είναι
έτσι κατασκευασμένο ώστε να αποτρέπονται
αποτελεσματικά οι κρύες ζώνες στο ύψος των
ποδιών μπροστά από το κούφωμα.
Ένα καινοτόμο σύστημα στεγανοποίησης με
τρία επίπεδα στεγάνωσης εξασφαλίζει μέγιστη
στεγανότητα από δυνατό αέρα, δυνατή βροχή
καθώς και ιδανική ηχομόνωση. Επίσης το
δοκιμασμένο σύστημα κλειδώματος ικανοποιεί
τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την
αντιδιαρρηκτική αντοχή έως την κατηγορία
αντίστασης RC 2 (Resistance Class 2).
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Ασφάλεια

Επιλέξτε συστηματική ασφάλεια

Με εξελιγμένη τεχνολογία κλεισίματος
κάνουν τη ζωή των διαρρηκτών
δύσκολη και το σπίτι πιο ασφαλές

Χειρολαβές με εσωματωμένη
κλειδαριά εξασφαλίζουν τη
λειτουργία κλειδώματος του φύλλου

Υψηλή βασική ασφάλεια: Το
αυξημένο βάθος διατομής και τα
πίσω τοποθετημένα εξαρτήματα
δυσχεραίνουν τις επιθέσεις
διαρρηκτών.

Η ασφάλεια είναι μια από τις βασικές ανάγκες κάθε ανθρώπου.
Ειδικά στο ίδιο μας το σπίτι θα έπρεπε να νιώθουμε απόλυτα
ασφαλείς. Με τα συνθετικά συστήματα της Schüco μπορούμε
να συνεισφέρουμε και να σας δώσουμε την αίσθηση της
ασφάλειας, κάνοντας στους διαρρήκτες και κλέφτες, μέσω
προηγμένης τεχνολογίας, τη ζωή δύσκολη. Αυξημένο βάθος
διατομής, μοντέρνα τεχνολογία μηχανισμών με κλεισίματα
μανιταροκεφαλών και ατσάλινα εξαρτήματα κάνουν την
παραβίαση των κουφωμάτων σας με κάποιο μοχλό σχεδόν
αδύνατη. Ακόμη, χωρίς πρόσθετες ενισχύσεις, τα συνθετικά
κουφώματα Schüco πληρούν την κατηγορία ασφαλείας Resistance Class 2 (RC 2).
Τα συνθετικά συστήματα της Schüco μπορούν να συνδυαστούν
με μια μεγάλη γκάμα απο εξαρτήματα με πολλές χρωματικές
επιλογές.

Χρωματικές επιλογές

Διακοσμητικές μεμβράνες χρωματισμού
και απομίμησης ξύλου
Στη Schüco μπορείτε να βρείτε πόρτες και παράθυρα σε πολλές
εκδοχές και με τον εξοπλισμό της αρεσκείας σας. «Κομμένα
και ραμμένα» για το σπίτι σας και τις προσωπικές επιθυμίες
σας. Για το χρωματισμό των συνθετικών προφίλ διατίθεται μια
ευρεία γκάμα από χρώματα και απομιμήσεις ξύλου. Στο βασικό
χρωματολόγιο, προσφέρονται 13 ετοιμοπαράδοτες χρωματικές
επιλογές, ενώ στην παραγωγή υπάρχουν επιπλέον 35
διαφορετικοί χρωματισμοί, οι οποίοι μπορούν κατά παραγγελία
να είναι διαθέσιμοι, σε πολύ μικρό χρόνο παράδοσης. Οι υψηλής
ποιότητας διακοσμητικές μεμβράνες, πιστοποιημένες κατά RAL,
είναι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες, δεν ξεθωριάζουν και
χρησιμοποιούνται επιτυχημένα στην πράξη εδώ και δεκαετίες.

Schüco AutomotiveFinish
Αποκλειστικά μεταλλικό Design για συνθετικά
παράθυρα και πόρτες
Μια εντελώς νέα διαδικασία χρωματισμού συνθετικών
προφίλ, είναι το αποτέλεσμα τριών χρόνων έρευνας μεταξύ
της Schüco και ενός πρωτοπόρου παραγωγού χρωμάτων
της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το αποτέλεσμα είναι λαμπερά
μεταλλικά χρώματα και μια διαδικασία παραγωγής που
σέβεται το περιβάλλον και τα ενεργειακά αποθέματα, η οποία
βραβεύτηκε από το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Περιβάλλοντος της
Γερμανίας.

Schüco
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Συστήματα Schüco PVC-U
Ομορφότερη διαμονή, μείωση κοστολογίων
θέρμανσης, διαχρονική διατήρηση της αξίας
του ακινήτου σας...
Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, για να
ασχοληθείτε εκτενέστερα με μια έξυπνη
επένδυση στο ίδιο σας το σπίτι.

Schüco – Ολοκληρωμένα συστήματα για κουφώματα, πόρτες και υαλοπετάσματα
Με το παγκόσμιο δίκτυο που αποτελείται από συνεργάτες κατασκευαστές, αρχιτέκτονες, μελετητές
και επενδυτές η Schüco συμβάλλει στην υλοποίηση βιώσιμων κτιριακών περιβλημάτων, τα οποία σε
σχέση με την φύση και την τεχνολογία τοποθετούν τις ανθρώπινες ανάγκες σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ενώ πληρούνται οι υψηλές απαιτήσεις σε σχεδιασμό, άνεση και ασφάλεια, μειώνονται παράλληλα οι
εκπομπές CO2 και διαφυλάσσονται οι φυσικοί πόροι. Η επιχείρηση στους τομείς του αλουμινίου και των
συνθετικών συστημάτων προσφέρει προσαρμοσμένα προϊόντα για νέες οικοδομές και ανακαινήσεις,
τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες του χρήστη σε όλες τις
κλιματικές ζώνες.
Η Schüco δραστηριοποιείται με 4.800 υπαλλήλους/στελέχη και 12.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
σε 78 χώρες και το 2013 έκλεισε με κύκλο εργασιών περίπου 1,5 δισ. Ευρώ.

Schüco Hellas Μ.Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Ηρακλείου 446
141 22 Ηράκλειο Αττικής
Τηλ.: 210 96 06 300
Fax: 213 33 33 482
E-mail: info@schueco.gr

P 3850GR/07.14/Printed in Greece
Όλες οι εικόνες σε αυτό το φυλλάδιο δείχνουν μόνο παραδείγματα
εφαρμογής για προϊόντα Schüco

Schüco International KG
www.schueco.gr

Επειδή τα νέα κουφώματα κάνουν πολύ
περισσότερα απ΄ ότι παλαιά:
• Καλύτερη Θερμομόνωση
• Περισσότερη ασφάλεια
• Μεγαλύτερη άνεση
• Σχεδιαστικά όμορφο Design
Aν έχετε την επιλογή, επιλέξτε τα καλύτερα:
Συνθετικά Συστήματα Schüco

